
 

 

Invitació a l’aplec de l’esperit 2014 

Benvolgut / benvolguda, 

Et convido amb molt de goig a l’Aplec de l’Esperit 2014 que celebrarem a Banyoles el dia 7 de juny, 
vigília de la festa de Pentecosta, la Pasqua de l’Esperit. 

L’Aplec de l’Esperit, molts ja el coneixeu per experiència: és una trobada dels nois i noies de les 
diòcesis de Catalunya per ajudar-nos a viure la proposta de Jesús per mitjà de la festa, la celebració, 

la fraternitat, la música… tot reconeixent i agraint el gran regal de l’Esperit Sant. 

Aquest Aplec el convoquem els bisbes de Catalunya, ajudats pels delegats de joventut de cada 
diòcesi i per altres moviments i institucions que estimem i treballem amb joves. 

Convoquem a tots els qui ho desitgin, tant els que necessiten enfortir la seva fe en Jesucrist com 
aquells que l’estan redescobrint, com els qui s’esforcen per trobar respostes al sentit de la vida, per 
conèixer quines propostes de vida els ajudaran a la seva realització personal i fan possible una 

societat diferent. 

Els bisbes de Catalunya amb els preveres, consiliaris, catequistes, responsables de moviments i 
associacions, acompanyants del vostre procés… convoquem aquest Aplec perquè tots ens ajudem a 
descobrir novament que Jesús és el Senyor, en fem memòria escoltant-lo per mitjà d’algunes 

narracions evangèliques, comunicant-nos amb ell en la pregària i acollint-lo de nou en l’Eucaristia 

per estimar-lo i seguir-lo. Per això el paisatge de l’estany de Banyoles ens situarà al llac de Galilea 

per sentir-nos ben a prop de Jesús, el Senyor dels Apòstols i dels seus primers seguidors. 

Si vols trobar-te amb molts altres nois i noies que com tu descobreixen Jesús, la seva proposta i el 
que significa per la seva vida. 

Si vols viure la joia de la fe, perquè fiar-se de Jesús és motiu de goig i de plenitud. 

Si vols descobrir una Església jove, dinàmica, amiga, que et fa costat. 

Si vols treure el nas per saber què pensem, proposem, celebrem aquests que ens diem cristians… 

Si vols recuperar el coratge per continuar seguint Jesús com a deixeble. 

Si vols ser més conscient de la teva missió en l’Església i la societat. 

Vine a Banyoles i participa en l’Aplec de l’Esperit, el dia 7 de juny. 

En nom de tots els bisbes de Catalunya, amb el meu afecte i benedicció. 

† Francesc, bisbe de Girona 

i responsables de la pastoral de joves de les diòcesis amb seu a Catalunya 

Desembre de 2013 
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